
Dagordning - Medlemsmöte HT22
MESKALIN
Datum: 20 oktober 2022
Plats: Aula Fullriggaren, Hus Magna - Universitetskajen
Närvarande: Tova Lindahl, Axel Ivarsson, Moa Andersson, Emilia Siklund, Lisa Strindhag,
Simon Arenäs, Loke Johansson, Mattiece Cortez, Ella Synnelius, Abdulla Owada, Felicia Flink,
Agnes Nielsen

§1 Mötet öppnas
§2 Val av mötesordförande

Mattiece Cortez
§3 Val av sekreterare

Ella Synnelius
§4 Val av justerare tillika rösträknare

Emilia Siklund och Lisa Strindhag som rösträknare
§5 Mötets stadgeenliga utlysande

Mötet utlystes den 28 september och hålls den 20 oktober
§6 Adjungeringar

Inga adjureringar
§7 Fastställande av dagordning

Kan mötet godkänna dagordningen
§8 Justering av röstlängd

11 stycken
§9 Verksamheten

Vi inledde med att ha en ovveinvigning på Sjösjukan den 26/2.
Efter det hade vi glowparty på sjösjukan och pubrunda, båda med humanus.
Sedan genomförde vi vårkampen tillsammans med Kalmar ESS.
Vi deltog på dagsfesten i KSP med samtliga föreningar.
Därefter hade vi examensbankett för treorna på Kalmar slott.
Sen var det sommarlov.
Sedan började vår nollning som höll på i två veckor.
Nu under hösten har vi hunnit ha en karaokekväll med Kalmar ESS.
Härnäst väntar en halloweensittning på Calmar Stadshotell den 28 oktober. I samband
Med biljettförsäljningen till den inledde vi ett samarbete med Nortic. Vi har även jobbat
På att inleda ett samarbete med Orbi men utan resultat.
Vi planerar även att ha någon form av julevent.
Vi har även lite utbildningsevent på gång.
Vi har sålt ovvar och det är beställt.
I januari väntar årsmöte då vi ska välja in ny styrelse och sexmästeri.
Kort därefter ska vi ha en kaktusgala som blir vårt sista event innan vi kliver av.
I januari väntar även en skidresa tillsammans med Kalmar Ess för dem som vill.



§10 Ekonomi
Kassör och vice kassör berättar om ekonomin.

● Nuvarande ekonomi - 106 919,73 kr. Pengarna har inkommit från: nollning,
sittningar/aktiviteter/, ovvar/märken och spons.

● Det är fortfarande fakturor som inte är betalda från nollningen.
● Utgifter från nollningen:
● Krögers = 30 000 kr
● Park = 64 000 kr
● Harrys = 7000 kr
● Turkossittning = 21 998 kr
● Finsittning = 84 149 kr
● Cykelfest = 3 200kr
● Övriga materialkostnader
● Vi har sålt: 69 ovvar som är beställda. Det tillsammans med märken och tygpåsar

har inneburit en inkomst på 31 050 kr.
● Kommande event är Halloweensittning, julfest och kakatusgalan.

Halloweensittningen är inbokad 28/10 och kommer kosta ca 51 350kr.
● Sponsorer: JM Hårdesign 1000kr och Sakligheter 1000kr.
● Meskalin är ej momsregistrerat eller F-skatt registrerat då föreningen inte ska gå i

vinst. Om vinst görs läggs det på kommande event så att allt går tillbaka till
medlemmarna.

§11 Kårhusansvarig
Förra stormötet inleddes processen att införa en ny post i styrelsen, nämligen
kårhusansvarig. Under verksamhetsåret har Simon Arenäs agerat kårhusansvarig. Nu
fortsätter vi processen av att införa denna post och vill därför rösta om detta. Posten
innebär, likt socialt ansvarig, att vara länken mellan kårhuset och Meskalin och föra
regelbunden kontakt med kårhusets styrelse och ta ansvar därefter. Godkänner mötet
detta?

Mötet godkänner, 11 av 11 röstade för förslaget, posten är nu en del av styrelsen och planeras
att tillsättas under nästa årsmöte.

§12 Motioner och propositioner
Inga motioner.
Styrelsen har ett antal propositioner gällande våra stadgar.
Ung Media, som är en av våra samarbetspartners, hörde av sig och hade några

synpunkter på några av våra stadgar.
Till att börja med är det paragraf 2 som ska omformuleras för att tydliggöra vad som

innefattar medieverksamhet i våran verksamhet.
“Meskalin ska representera och arbeta för medlemmar studerande medier,
journalistik, samhällsvetenskap, kultur, design och kommunikation vid
Linnéuniversitetet.”



Vi föreslår tillägget:
“Förutom att vi har medieutbildningar i vår förening så anordnar vi utbildningstillfällen i

mediesyfte.”

11 av 11 röstade för förslaget. Förslaget godkändes.

Vidare föreslår vi en ändring i paragraf 5.4. Där står följande;
“Endast 25 passiva medlemskap kan lösas per kalenderår.”
Vi föreslår att ta bort begränsningen på antalet passiva medlemsskap som kan lösas per

kalenderår.

11 av 11 röstade för förslaget. Förslaget godkändes.

Under §5.6 står det följande;
“Styrelsen har rätt att bifalla eller avslå utträdesansökan.”
Vi föreslår att ta bort att styrelsen kan avslå en utträdesansökan.

11 av 11 röstade för förslaget. Förslaget godkändes.

Under §7.2 står följande;
“Föreningsmöte utöver årsmöte kan utlysas av styrelsen eller när minst 10 aktiva

medlemmar så kräver. Förutom årsmöte ska minst ett föreningsmöte hållas varje termin.”
Där föreslår vi att vi gör ett tillägg för att förtydliga denna paragraf.
“Ett föreningsmöte kan exempelvis vara ett medlemsmöte. Under dessa möten beskrivs

verksamhetsåret, ekonomi och diverse motioner och propositioner.”

11 av 11 röstade för förslaget. Förslaget godkändes.

§13 Övrigt

Ang kårhuset. Linnekåren ska skicka in garanti för finansiering av hyra.
Lekstugan kommer därefter skriva på för Hamnkrogens lokal.

§14 Avsluta möte


